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عشقبرایعشق
کافیاست
هر زمانی که عشــق اشــارتی به شما کرد در پی
او بشــتابید ،هــر چنــد راه او ســخت و ناهمــوار
باشــد .هرزمــان بالهــای عشــق ،شــما را دربــر
گرفــت خــود را بــه او ســپارید .هــر چنــد کــه
تی غهــای پنهــان در بــال و پرش ممکن اســت
مــا را مجــروح کند و هر زمان که عشــق با شــما
ســخن گویــد او را باور کنید .هــر چند دعوت او
رویاهای شما را چون باد مغرب در هم کوبد و
باغ شما را خزان کند.
زیرا عشــق چنانکه شــما را تاج بر ســر مینهد،
بــه صلیــب نیــز میکشــد و چنانکــه شــما را
میرویاند ،شــاخ و برگ شــما را هــرس می کند.
در آفتــاب میرقصانــد و نــوازش میکنــد و تــا
عمیق ترین ریشــه های شــما پاییــن میرود و
آنها که به زمین چســبیدهاند را تکان میدهد.
عشــق شــما را چون خوشــه های گندم دسته
میکنــد .آنــگاه شــما را بــه خرمن کــوب از پرده
خوشــه بیرون می آورد و ســپس بــه غربال باد
دانــه را از کاه مــی رهانــد و بــه گــردش آســیاب
م یســپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید .سپس
شــما را خمیــر مــی کنــد تــا نــرم و انعطــاف پذیر
شــوید و بعــد از آن شــما را بــر آ تــش مقــدس
مینهد تــا برای ضیافت مقــدس خداوند ،نان
مقدس شــوید .عشــق با شــما چنیــن رفتارها
می کند تا به اســرار قلب خــود معرفت یابید و
بدیــن معرفــت با قلــب زندگی کنیــد و جزئی از
آن شوید.
اما اگر از ترس بال و آزمون تنها طالب آرامش و
لذت های عشــق باشید .خوشــتر آنکه عریانی
خود بپوشــانید و از دم تیغ خرمن کوب عشــق
بگریزیــد؛ بــه دنیایی کــه از گــردش فصلها در
آن نشــانی نیســت .جایی که شــما می خندید
امــا تمامــی خنــده خــود را بــر لــب نمیآوریــد و
میگرییــد ،امــا تمامــی اش ـکهای خــود را فــرو
نمــی ریزید .عشــق هدیــه ای نمی دهــد مگر از
گوهــر ذات خویش و هدی ـهای نمیپذیرد مگر
از گوهــر ذات خویــش .عشــق نه مالک اســت
و نــه مملوک .عشــق برای عشــق کافی اســت؛
وقتی که عاشــق می شوید نگویید(خداوند در
قلــب من اســت ) بلکــه بگویید (مــن در قلب
خداوند جای دارم).
عشــق برگرفتــه از کتــاب پیامبــر جبــران خلیل
جبران
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������ را ���ر ���ا ��د��؟
و�یــد عقیلــی :مــن بعــد از فار غالتحصیلی از دانشــگاه
و تمــام شــدن دوران ســربازی چــون رشــته تحصیلــیام
پتروشــیمی بــود بایــد میرفتــم ماهشــهر .در آن زمــان
ماهشــهر تنها جایی بود که میتوانستم بروم اما چون
پدرم بیمار شــد نتوانستم از تهران خارج شوم از طریق
یکــی از دوســتان بــه متــرو معرفی شــدم .از ســال۱۳۶۸
کــه  ۲۴ســالم بــود کارم را در متــرو شــروع کــردم .یکــی از
مدیران ما در آنجا آقای مهندس چارسوقی بود که یک
شرا�تی هم در ا�تیران داشت .زمانی که مترو سیاست
کاریاش را عوض کرد و پیمانکاری شــد ،از من دعوت
کــرد بــه آنجا بروم تا بب�نم کارشــان چیســت .من ســال
 ۱۳۷۱زانویــم را عمــل کــردم و یک فرصتــی پیش آمد که
استرا�ت کنم .در میان این استرا�ت آقای چارسوقی
من را برد ا�تیران .کمکم با دوســتان آنجا آشــنا شــدم و
بعد با خود آقای کاشــانی یک ســری صحبت کردم و کار
شــروع شــد .زمانی هم بود که ا�تیران کار نمایشــگاهی
انجــام مــیداد و تــازه داشــتند سیســتم دکوراســیون
اداریشــان را راه میانداختنــد و ما بــرای طرا�ی وارد آن
شــدیم .همان موق� با همســرم و دو ،ســه نفــر دیگر از
ً
دوســتان آشنا شــدم .تقریبا میشــود گفت آشنایی ما
زیــاد به درازا نکشــید و در عرض چهــار ،پن� ماه تصمیم
گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
�� ���� ازدواج ��د��؟
و�ید عقیلی :اردیبهشت سال .۱۳۷۲
ا�������ن ���ــ�� ����� ��ــ� ��د �� ������ ��
���� �� �� ���ا ��ده ��د��؟
و�یــد عقیلــی :مــن بــه خاطــر بیمــاری پــدرم زیــاد در
مجموعــه نبــودم .بیشــتر کارم ارتباطــات بــود و بعــد از
طریق یکی از دوستان رابطه ما شروع شد.
���� ����ی�� ،ای ��� ���ر ��د؟
هایده سعیدی :نگاه اول که نه ،اما عشق در نگاه سوم
و چهــارم بود (میخنــدد) .ما یک گروه جــوان بودیم .در
غرفه دو گروه ســنی وجود داشــت؛ یکی گروه مهندس
کاشــانی و شرکایشــان کــه آن موقــ� �ــدود ۳5-۳۴
ســاله بودنــد و یکــی هــم گــروه مــا کــه  ۱۲-۱۰ســال
کوچکتــر از آنهــا بودیــم .آنجــا بــرای خودمــان
ً
یــک کلونی داشــتیم و کال ف�ــای آن جم�
خیلــی صمیمــی بــود .زمانــی کــه و�یــد
آمد هــم خیلی زود جــذب این ف�ای
صمیمــی شــد .ما هــم در محیــ� کار
و هــم در بیــرون یــک ارتباطهایــی
بــا هــم داشــتیم .مــن یکــی دو مــاه
بعــد از اینکــه و�ید آمد ا�ســاس

و��� ع���ی و �ا��ه س���ی:

���اران�شو�ق کرد��
با��ازدواج ک���

قدیمیتریــن و اولین زوج هســتند .از شــرکت غرفه ســازی کــه بعدها ا�تیــران از دل آن بیرون آمد
شــروع کردند و �ا� یکی در خوگر و دیگری در هلدینگ فعال اســت .بازنشستگی برایشان معنی
ندارد و هنوز م�ل همان روزها پر انرژی و پر انگیزه هستند .داستان آشنایی و شروع زندگی و کار
ً
مشترکشــان جذاب اســت .هایده ســعیدی ،و�ید عقیلی را �تما می شناســید  ،اگر هم آنقدرها
شناخت ندارید با خواندن این گفتوگو شناخت پیدا می کنید.
کــردم یــک ذره نســبت بــه بقیه برایــم متفاوت اســت و
آن چیزی که میشــود اســمش را عشــق ،عالقه یا توجه
گذاشــت در من شــکل گرفته بود .خیلــی جالب بود که
بیشتر از اینکه من خودم به ازدواج فکر کنم اطرافیان
میگفتنــد شــما بــه هــم میآییــد .شــاید اگــر اینقــدر
تشویق اطرافیان نبود ،رابطه ما میتوانست یک عشق
زودگذر باشــد و رد شود ،اما برای اطرافیان خیلی جالب
بود و میگفتند شــما مناســب هم هســتید .هوشمند،
برادر آقای کاشــانی و یکی از دوســتان به اســم افســانه
کــه خیلــی با هــم صمیمــی بودیم کــه ســالها پیش به

�ا��ه س���ی:
�ا�� ک�ا�ی ک� �ن را �ی��اس��
�ن را �� آدم ��اف��کار ب�ا���
و�ی �ن �اد �رف�ن ����ا و و�ود ب�
عر���ای ���� و ��� زدن �ودم
را ���ی دوست دارم

دانمــارک رفت ،از مشــوقان این رابطه بودند و دوســت
داشتند ما را به هم برسانند.
�� ��� او��� �وج ا�� ������ �����؟
ً
هایــده ســعیدی :اولیــن زوج ایــن مجموعــه و تقریبــا
قدیمیتریــن همــکاران آقــای کاشــانی .من ســال ۱۳۶۷
وارد شــرکت غرفه سازی شــدم که دو سال بعد شرکت
ا�تیــران هم در دل آن شــکل گرفــت .زمانی که من کارم
را شــروع کــردم شــرکت یــک شــرکت کوچــک خانوادگی
بــود و یک گروه دوســت و خانــواده در آن کار میکردند.
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مــن از همان جا با مجموعه شــروع بــه همکاری کردم و
بعد ،و�ید هم جزو اولین آدمهایی بود که به مجموعه
اضافه شــد .من  ۳۱ســال اســت که ســابقه همکاری با
مهندس کاشانی دارم و فکر میکنم در میان اطرافیانی
که میشناسم قدیمیترین هستم.
�����ی��ن �� ���� از �� ز���� ��� ����؟
هایــده ســعیدی :مــن از همــان ابتــدای ت�ســیس خوگر
��ور داشتم؛ از سال  .۱۳۹۱من ماجراجویی را دوست
دارم و دلــم میخواهــد تجربههــای مختلفــی بکنــم .در
ایــن فواصل یــک مقطعــی از ا�تیران جدا شــدم و رفتم
بیــرون؛ تجربههایــی هــم در زمینــه مدیریــت و برگــزاری
نمایشــگاه کــردم .در یکــی از این مقاط� یکبــار در یک
جم� با آقای مهندس کاشــانی رو در رو شــدم و متوجه
شــدم آقــای کاشــانی میخواهنــد یــک کاری خــارج از
ا�تیــران و بیــش از آن�ــه کــه ا�تیــران انجــام میدهد در
ً
�ــوزه مبلمــان انجام دهند .یک فکرهایــی قبال راج� به
آن کــرده بودنــد و بح� پخش و توزی� خیلی برایشــان
مهــم بــود و دوســت داشــتند بیشــتر روی ایــن �ــوزه
کار کننــد .تحقیقــات زیــادی هــم راجــ� بــه ایــن موضوع
شــده بود .اینطور شــد که من ســال  ۹۱دوبــاره به این
مجموعه پیوســتم .به هر �ال مطالعاتی که انجام شد
به اینجا رسید که چقدر خوب است آن چیزی که هدف
توزیــ� بود ،یعنی ایجاد دسترســی آســان به محصو�تی
ً
کــه وجــود دارد ،در ف�ــای آنالیــن انجــام بگیــرد .تقریبا
آخــر ســال  ۹۱بود که تصمیم قطعی بــرای این کار گرفته
شد .هنوز اسم خوگر انتخاب نشده بود و سیستم راه
نیفتاده بود و تازه ســال  ۹۲اســم خوگر و چارچوبهای
آن تعری� شــد .یعنی ذهن�ت خوگر از سال ۱۳۹۱وجود
ً
داشت ولی فعالی�ش عمال از سال۱۳۹۲شروع شد.
��ا��� ���� ��ــ�� �ــ� ������ت��ن در ����ی
د��� �� ��د؟
هایده ســعیدی :شــاید کســانی کــه من را میشناســند
مــن را یــک آدم محاف�ــهکار بداننــد ولی من یــاد گرفتن
چیزهــا و ورود بــه عرصههای جدید و محک زدن خودم
را خیلی دوســت دارم .خوگر برای من �وزه ناشناخته و
متفاوتــی بود .یک طــرف ق�یه مبلمان بــود که من آن
را میشــناختم و ســالها در ایــن زمینــه کار کــرده بودم
و شــناخت و تجربــه داشــتم ،امــا یک طــرف دیگر بح�
آیتی و آنالین شــدن بود که برای من خیلی غریب بود.
بــه همیــن خاطــر وارد شــدن به ایــن کار یــک ذره دل و
جرأت میخواســت چون نمیتوانســتم پیشبینی کنم
کــه جایــگاه من اینجا چــه خواهد بود و چقــدر میتوانم
در پیشــرفت ایــن پروســه موفق باشــم .خوگر هم
م�ل شرکت غرفه سازی برای من اتفاق بسیار
مهمــی بــود و مــن را وارد دنیایــی کــرد کــه
خیلی متفاوت است و خیلی دوستش
دارم.
آ�ــ�ی ����ــ� ،ا�ــ� ��و�ــ�
��ای ��� ���ر �� ��؟
و�یــد عقیلــی :مــن اول آذر
ســال  ۱۳۷۱وارد شــرکت
غرفه شدم و شــروع به کار
کــردم .زمانــی کــه مــن وارد

شــدم شرکت ا�تیران یک ســاختمان با متراژ �دود ۶۰۰
متــر مربــ� در پارک پرنــس خرید .به رغم شــناخت کمی
که من به این سیســتم داشتم؛ شــروع کردیم به آماده
ســازی ایــن ف�ا برای اینکه شــرکت را منتقــل کنیم به
پــارک پرنــس .یــک پارکینــگ تاریــک و تیره بــا دیوارهای
بتنــی ســیاه را تبدیــل کردیــم بــه یــک دفتــر  ۶۰۰متــری.
خیلــی جذاب بــود و بعد از پایان کار ما یک ف�ای خیلی
ً
خــوب برای کار داشــتیم .بعــد از آن تقریبا تا ســال۱۳۸۲
در اختیــار شــرکت ا�تیــران و شــرکتهای تابــ� بــودم
چون ا�تیران بعد از مدتی  ۱۲-۱۰شــرکت نمایندگی زد تا
بتواننــد کارهــای فروش را انجام دهنــد و خودش تولید
ً
کند .من اصو� آدمی هســتم که روی ن�م و محاســبات
خیلــی �ساســیت دارم و دقتــم روی ایــن جــور چیزهــا
خیلــی زیاد اســت .بــا توجه بــه اینکه سیســتم ا�تیران
بر اســاس میلیمتر کار میکرد ،سیستمی بود که خیلی
خوشــم آمد و خیلی ســری� توانســتم با آن ارتبــاط برقرار
کنم .مســ�ولیتهای زیادی هم در شــرکت گرفتم .من
مســ�ول دیتابیس نرمافزار و مســ�ول آموزش پرسنل
جدیــدو ...بــودم .بــا توجــه به اینکه شــرکت پیشــرفت
میکــرد ما مــدام به طــراح جدید نیاز داشــتیم و آموزش
این طرا�ان برعهده من بود.
�� ز���� �� ������ ���� آ����؟
و�ید عقیلی :ســال  ۱۳۹۶آقای کاشانی به من گفتند ما
هلدینگ فاخر را راهاندازی کردهایم و میخواهیم تو هم
بــا مــا کار کنی .بــا توجه به اینکه از ن�ر ســوابق بیمهای
ســالهای آخــر کارم بــود زیــاد اســتقبال نکــردم ولــی در
نهایت با توجه به ســابقه  ۲۰و چند ســالهای که داشــتم
آمدم با ایشــان در مورد شــرای� کاری صحبت کردیم و از
اول تیر  ۱۳۹۷آمدم در هلدینگ فاخر مشــغول شــدم و
ً
مســ�ولیت پشت�بانی شــرکت کال به من واگذار شد .ما
در پشــت�بانی همــه کار میکردیم؛ از تحویل ســاختمان
بازســازی شــده گرفته تا تدارکات ســاختمان و مســائل
دیگــر .بعــد از مدتــی هم برای کلیــه امــور اداری امال� و
کارهایی که دارند به من وکالت دادند و امروز مشغول

این کارها هستم.
�� ز���� ��ز����� �� ����؟
و�یــد عقیلــی :مــن از ن�ــر تاریــ� بازنشســتگی ،از ۱۰
شــهریور امســال بازنشســته هســتم چون  ۳۰سالم پر
شــده اســت ولی هنوز دارم کار میکنم .من هی� موق�
با کار مشــکلی ندارم و �جم کار هی�وقت اذیتم نکرده
اســت ولــی اســترسها و فشــارهای کاری کــه از جاهای
دیگــر میآید اذیتــم میکند .من عالقه زیــادی به ورزش
داشــتم و در ســط� با� فوتبال بازی میکردم .تا دســته
دو تهــران بازی کردم ولی بعد از عملی که داشــتم اذیت
شــدم .امــا بــه هــر �ــال بــا ورزش توانســتم بــرای کارها
خــودم را آمــاده نگــه دارم ،بــه طوریکــه هنــوز هــم دارم
ایــن کار را ادامــه میدهــم� .جــم کاری هــم کــه دارم کم
نیست در شهر و ادارات مختل� باید رفتوآمد داشته
باشم اما سعی میکنم طوری برنامهریزی کنم که در روز
بتوانم به همه کارهایم برسم.
در ���ــ� ��ر�ــ� را ���ر ���ــ�� �����ــ�؟ ر���
����؟!
هایده ســعیدی :خوشــبختانه یک جوری کار را تقســیم
کردهایــم کــه در ا��ــر مــوارد تعــادل وجــود دارد .مــن اگر
ا�ن بخواهم بروم یک کیلو گوشــت بخرم بلد نیســتم.
ً
اصال نمیدانم قیمت گوشــت و مر غ چند اســت! یعنی
یک ســری کارها م�ل خریدهای خانــه و �تی خرد کردن
و شســتن گوشــت و مر غ از اول با و�ید بوده اســت و
مــن ا�ن در ایــن ق�یه خیلی ا�ســاس ضع� میکنم.
یعنــی اگــر یک ماه و�ید نباشــد مــن این جــور چیزها را
بلد نیســتم .یک وقتهایی که هوســی میروم دو کیلو
ً
میــوه بخــرم ،قیمتــش را کــه میبینم اصال جــا میخورم.
اما مســ�ولیت اصلی کار خانه و پخت و پز و ن�افت کار
خانه با من اســت ،مگر اینکه در شــرایطی قرار بگیریم
که کار زیاد باشــد ،آن موق� و�ید کمکم میکند.
ادامه دارد...
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ع�ت�و��ی��ن
�����ا�نبودم

��ام ��� از ز������ن ���� ���� ا�� و دو��
��ا��� د���ره آن ��ف �����؟
موضوعی که برایم مگو باشد ندارم.

محمد تقی فروتن :

مذهبی
پرجمعیت
ݢ ݢفرزند دوم یک خانواده
ِ
ِ
مشــهدی اســت .میگویــد علــت طو�نــی
بــودن شــب یلــدا او بــوده! بــرای بــه دنیــا
آمدنــش شــب ایســتاده و طو�نیتر شــده
تــا او بــه دنیا بیاید .اگر یک دیــدار کوتاه هم
با محمد تقی فروتن داشته باشید متوجه
میشــوید او شــوخ طبــ� و مهربــان اســت.
میگویــد بیش از اینکه یک همکار باشــد
دوســت دارد یک همراه باشــد .در خانواده
هــم همینطوری اســت .بیشــتر م�ل یک
همراه است تا یک پدر� .رفهای بیشتر را
از زبان خودش بخوانید.

�� ا���� ��� ������ �� �� .ل آدم �� ��ر���� را ��ای
دل ��دش ا���م ��د�� �� دو�� ��ارد در ��ردش
��ف ����.
شــاید بشــود اینجوری وارد موضوع شــد؛ من با هر جایی
کــه کار کــردهام بــه آن قســمت از نیازهایــی کــه همکارانــم
داشــتهاند وارد شــدهام .یک م�ال میزنم .من ســال 13٦٦
در جبهــه بــودم .آن موقــ� دوســتان مــن در مشــهد
میخواســتند یــک مراســمی را برگــزار کنند که یک
قبــ� بــرای مــن فرســتادند و نوشــتند ما یک
غــذا و ســوری میخواهیــم بدهیــم و تــو هم
کمــک کــن .تــوی این برگــه نوشــته بودند
(بــرگ عیشــی بــه گــور خویــش فرســت/
کــس نیــارد ز پــس ز پیــش فرســت).
مــن هــم نوشــتم (برگ عیشــت بــه گل
فرستادم /پول نداده سفید فرستادم).
بعــد زنگ زدنــد و گفتند چــرا؟ گفتم من
ً
اگــر قرار باشــد م�ال پانصد یا هــزار تومان
بفرســتم کــه شــما در مشــهد خــرج کنید،
مــیروم این پانصد تومان را میدهم ترشــی
میخرم و میآورم توی ســفره ب�ههای رزمنده
میگذارم تا غذایشان را�ت تر ه�م شود.

�� �� از �� ����اده ������� ��ــ���� .دا�� ��
��� از و�������� �� آدم�ــ� در ����اده ������� ���ا
������ ا�� ا�� �� ���� د����� ������ ������
و ����� از ���ن �ــ� �� ��د ������� �� ��ادر �� ��ا��
������ ��� ���� و در ��ر �� ���ر�� دا��� ������� .
�������� ��� �����و����������از ��د��ن�����
���� ����اد�� دارد.
ً
بلــه قطعــا .یــا �تــی میتوانــد بــه محلــهای کــه در آن بزرگ
شــدهاید هم مرتب� باشد .در جم� دوستان هم که �اضر
میشوید و وارد بازیهای ب�گانه میشوید ،شخصیتتان

جماعتها هم پیش نماز ب�هها بودم.
ز���� در ��ــ�� �وی ��ا����ی ا���ــ�دی �� �����
دارد؟
شاید .من طلبه هم بودهام.
���� درس ����� �� ��ا��ها��؟
بله .با همان ســن کم رفتم طلبگی خواندم و همزمان به
کالسهــای شــبانه دوره راهنمایی هم میرفتــم که به آن
»ا�ابر« میگفتند .روزها میرفتم در �وزه درس میخواندم
ً
و شــب هم میرفتم مدرســه راهنمایی .معمو� اگر �وزه
متوجه میشــد اجازه نمیداد .بعد همزمان با انقالب هم
طلبگــی و هــم دوره راهنمایــی مــن تمام شــد و بعد رفتم
دبیرستان .بعد هم که جنگ شد و رفتم جبهه.
�� ���� �� ���� ر����؟
ســال 13٥9بود .هجدهســاله بودم .بعد از آن ع�و ســپاه
شدم و درسم را هم در همان جبهه تمام کردم.
��� ��ل در ���� ��د��؟
نزدیــک  ٤٠مــاه .یــ� مــدت تخریبچــی بــودم و بعــد هــم
مس�ولیتهای دیگری به من دادند.
������ �� �� ����؟
ً
خیلی کم .یعنی اگر من عصبی شوم و فحش بدهم تقریبا
بایــد در تاری� نوشــته شــود .فحش را که یــادم نمیآید
داده باشــم� .دا��ــر فحشــم »کــره خــر« اســت که
آن هــم فحــش نیســت ،چــون خــر یــک �یوان
نجیــب اســت(می خنــدد) .ســعی میکنــم تــا
جایــی کــه میتوانــم عصبانی نشــوم ولی به
ً
محــ� اینکــه عصبانــی شــوم �تمــا فــرار
میکنم .یعنی موقعیتم را تغییر میدهم.
نمیخواهــم در آن موقعیــت بمانــم و
�رفی بزنم.
ا�� ��ــ� ����� ������� ��� ��
��د؟
بله .یک نفر که همیشــه میخندد ،وقتی یک
مقــدار گرفته باشــد بهش میگوینــد چرا؟ فق�
کافــی اســت شــما دو روز توی خــودت باشــی .این
اتفاق برای من میافتد که البته اتفاق بدی است .من
در جاهایی کار میکردم که بع�ی از همکارانم به اتاق من
میآمدند که فق� دو متلک بهشان بگویم و بروند .یعنی
اگر آن متلک را نمیشنیدند اموراتشان نمیگذشت!

ا�� ���ه از ��� ��� ����� ا��؟
از وقتــی کــه یــادم میآیــد .مــن از زمانی کــه یــادم میآید به
کســانی کــه از خــودم بزرگتــر بودنــد مشــورت مــیدادم و
دست کوچکتر از خودم را هم میگرفتم.
کم کم شکل میگیرد .من دوره ابتدایی را در مدرسه علوی
درس میخوانــدم .تا پنجم آنجا بودم؛ جالب اســت بدانید
من دو بار گواهی پنجم ابتدایی گرفتم ،یکی با شناســنامه
بــرادرم و یکی هم با شناســنامه خودم .من از پن� ســالگی
به مدرســه رفتــم و زمانی کــه پنجم ابتدایــی میخواندم در
�قیقت باید چهارم میبودم .با شناسنامه برادرم امتحان
پنجــم ابتدایــی دادم امــا وقتــی میخواســتم بــه راهنمایی
بــروم بــه مشــکل خــوردم چون اســم بــرادرم محمــد بود و
مــن محمدتقی .به همیــن خاطر مجبور شــدم پنجم را دو
بــار امتحــان بدهــم .تصویــری از کارنامــهام را تــوی صفحــه
اینســتاگرامم میتوانیــد بب�نیــد .مــن در مدرســه در نمــاز
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�������� �� ������� ����ی ا��؟
مــن یــک ســری متلکهــا و شــوخیها دارم کــه البته بــار منفی
ندارنــد ولــی اگر کســی نارا�ــت شــود از او عذرخواهــی میکنم.
ً
واقعا متلکها طوری هم نیست که آدمها نارا�ت شوند یعنی
میداننــد �رف من شــوخی اســت .البته نارا�ت هم بشــوند،
دیگر مشکل من نیست ،مشکل آنهاست (میخندد).
��� ��ام ���� ��د��؟
مطهری شــمالی مشــهد که قدیم به آن میگفتند چهار راه
میدون بار .زمانی که من پن� ســاله بودم به مشــهد رفتیم
و آن موق� دعوا و بزن بزن یکی از روتینهای آن محله بود.

�� ��� از ��� ����� ��� ��د��؟
روستا بودم ،سمت چناران.
�� ���� ازدواج ��د��؟
سال .۱۳۶۲
���� ���ن ���� �� ���� ��د��؟
من بهعنوان بســیجی بــه جبهه رفتــم و بعــد از جبهه آمدم
و در ســپاه اســتخدام شــدم ،همــان موقــ� ازدواج کــردم.
رفتوآمدهایم به جبهه بین سال  ۱۳۶۱تا سال  ۱۳۶۶بود.
ازدواج��ن ���� ��د؟
ً
بله کامال سنتی.
�� �����ن ازدواج ���� ���� ا�� �� ���ن؟
ݢ ݢبســتگی به آدمها دارد .من و همســرم ســنتی ازدواج کردیم.
خیلــی بــا هم متفاوت هســتیم امــا اگر کســی بتوانــد بین ما
ً
اختالف بیندازد �تما یک سکه بهار آزادی تقدیمش میکنم.
���ه�ــ�ن �ــ� آن ��ــ� و�ــ�دی آدم�ــ� �ــ� ���ــ� و
ا������� ������ ���ر ا��؟
نمیدانم من�ورتان چیست ولی من هی�وقت بدون نگرانی
برای خانوادهام زندگی نکردهام ،نه برای ســه پســرم و نه برای
همســرم .هی�وقت در زندگیام بدون اینکه دغدغهام آنها
باشــند ،نبودهام� .ا� این اســمش چیســت؟ نمیدانم اما
از ن�ــر اینکــه ابــراز بکنم ،ســختم اســت .یعنی اهــل گفتن
"دوستت دارم" و "دوستم داری" و این �رفها نیستم.
���� ����� ��د��ــ� �� ����� ،ــ� و ا����� ��
�ــ�ف ������ــ�ن دارد را �� �ــ�ی ��م �� �����ن ��ــ�ن
�����؟
صــد درصــد ،و ایــن اتفــاق هــم افتاده اســت .عــرض کردم
کــه مــا از ن�ر اخالقیــات با هم متفاوت هســتیم ولی �تی
یــک مــورد اختــالف بیــن مــا بهوجــود نیامــده اســت .یک
قــراردادی داریــم با همدیگر؛ من نارا�ت باشــم همســرم
سا�ت است و او نارا�ت باشد من سا�ت هستم .یعنی
هی�وقت تالشی برای دعوا و جر و بح� نمیکنیم.
ا�ــ� آ��ی ��و�ــ� ا��وز ����ا��ــ� �� ���ــ� ����دد،
����ر ����د؟
مــن بعــد از دورهای کــه تخریبچی بودم بنــا بر تخصصم

وارد بخــش نیــروی انســانی شــدم .دو ســال مســ�ول
نیروی انســانی لشــکر نصر بودم .زمانی که سپاهی بودم
ً
مســ�ولیتم مشخ� بود .واقعا نمیشــود گفت که من
اگر دوباره به جبهه برمیگشتم چه مس�ولیتی را برعهده
میگرفتــم .بع�ــی چیزها را فق� بایــد در موقعی�ش قرار
بگیرید.
و�������������ه������از ����ی������دها��
را�� �����؟
از خــودم راضــی هســتم .شــاید اگــر مــن یــک مســیر دیگر
را میرفتــم موفقتــر هم میشــدم .ولــی ایــن را میدانم در
مسیری که هستم برای خودم ،برای کارم و برای خانوادهام
کم نگذاشتهام.
��ای و�زش و ���ی ��دن ���ر؟
خیلــی کــم .چندیــن ســال اســت کــه دیگــر اهــل ورزش و
بازی نیســتم .از ســال  13٧٥به بعد برنامه ورزش در میان
برنامههــای مــن وجــود نداشــته اســت .آدم تــا میتوانــد
بخوابــد و تــا لحــاف ،پتــو ،مبل و نشســتن هســت چرا به
خودش ز�مت بدهد؟
و�زش را ��ای ����� ��ن��ن ��و�ی ��������؟
روحتــان را آزاد کنیــد .کســی کــه بــه ورزش و کوهنــوردی
مــیرود دارد �ــس خوبــی بــه خــودش میدهــد .یــک
بخشــش ســالمت جســم اســت و یــک بخشــش �س
خوبی اســت که آدم میگیرد .کی گفته این �س خوب را
فق� میشود آنجا گرفت؟
ݣ ݣݣآ قــای �ابتیــان ایــن �ــس را در کــوه میگیــرد کــه خیلــی
هــم خــوب اســت ،امــا مــن ایــن �ــس خــوب را در
خانــهام میگیــرم و ز�مــت کــوه رفتــن را هم نمیکشــم
(می خندد).
ا�� ��ار ��د �� و�ز���ر ���� �� ��� ������؟
فوتبالیســت میشــدم .خــداداد عزیــزی را خیلــی دوســت
دارم.
��ن �����ی �����؟
نــه ،چــون خیلــی تکنیکــی اســت .خــداداد عزیزی بــا توپ
جــادو میکــرد .میگویند ابطحی و علی کریمی هم تکنیکی
بودهاند ولی خب با�خره من مشــهدی هســتم و خداداد
عزیزی را انتخاب میکنم.

آ�� ����� �� ����؟
مشــکی هستم .طرفدار ابومسلم بودم که ا�ن شده یک
ً
باشــگاه دیگــر .البتــه کال عالقــه آن�نانــی بــه �ــوزه ورزش
ندارم.
ا�� ر�������ر ������...
میخواستم نماینده مجلس مشهد شوم که نشد.
��ا؟
کاندیدا شدم ولی رأی نیاوردم.
ا�� ������ه ���� ���ــ��� او��� ���ی �� دو��
دا���� ا���م ���د �� ��د؟
دیــدن جوانهــا .چیزی کــه در این مدت انجــام دادهام .در
نیــروی انت�امــی به جوانها بهــا دادم ،در محلــه خودمان
هــم بــا جوانهــا کار میکــردم .در شــهرداری هــم مدیــران
جوان را سر کار آوردم.
��ر����� ��ف ز������ن �� ��ده ا��؟
تقلب دسته جمعی در امتحان .امتحان علوم داشتیم در
مقط� ســوم راهنمایی .یکی از ب�هها ســوا�ت را پیدا کرد
و بــه مــن داد و من همه ب�هها را جم� کردم و ســوالها و
جوابها را خواندیم و همه  19 ،18یا  2٠گرفتیم.
��� ��رد ������ن ����؟
بهار.
����� �� ���� �����؟
اول دی به دنیا آمدهام  .اصالعلت طو�نی بودن شب یلدا
من بودهام! برای به دنیا آمدن من یک دقیقه طول کشید
و شب ایستاد و طو�نیتر شد تا من به دنیا بیایم.
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۶
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�� ز���� ������د ازدواج داد��؟

������در ����اهعا�ق��م

مــا یکــی دو جلســه با هــم بیــرون رفتیم کــه دفعــه دوم به
همســرم گفتم من خیلی جدی به ایــن ارتباط فکر میکنم.
ً
ایشــان هم خیلی جدی بود و کارا�ترش طوری بود که اصال
دنبال دوســتی موقت نبود .ما ســنمان هم طوری بود که
دیگــر بــه دوســتی موقت فکــر نمیکردیم .ســی ســال را رد
ً
کــرده بودیــم و معمــو� آدمهــا بعد از ســی اغلب بــه دنبال
ارتباط جدی هستند.

�میــد کلهــر  12بهمن  13٦3به دنیا آمده اســت .در دانشــگاه صنعتی شــری� کارشناســی عمران
خوانده و کارشناســی ارشــد رشته مدیریت کســب و کار ( )MBAرا از دانشکده مدیریت دانشگاه
تهــران کســب کردهاســت .در�ــال �اضــر مدیــر برنامهریــزی تینکســت اســت .بارزتریــن وی�گی
�اهریاش موهایی اســت که رنگ ســفیدش غالب شــده و آدم دچار تناق� میشــود .انگار که
جوانی به �اد�های پیر شــده باشــد .از میان تمام اتفاقهای زندگیاش ماجرای ازدواجش جذاب
است به خصوص برای آنهایی که در یک نگاه عاشق میشوند.

��� و�� ا�� ازدواج ��د��ها��؟

ً
دقیقا دو سال و سه ماه و ده روز است .ما  31مرداد ازدواج
کردیم و اول شهریور آغاز زندگیمان بوده است.
و ا�ن �����ل �����؟

بینهایــت خوشــحالم .اگــر ازدواج مناســب و درســت
ً
باشــد خیلــی عالــی اســت و واقعــا زندگی شــخ� دگرگون
میشــود و آدم بــا انگیــزه خاصــی کار میکند و بعــد از کار به
ً
خانــه برمیگــردد که اصــال در زندگی مجــردی چنین چیزی را
نمیتوانید تجربه کنید.
�� ������ن د��ا �� ��دها��؟

ً
�تما در زندگی مشترک دعوا هم پیش میآید .اختالفن�ر
ً
قطعــا وجــود دارد و هی� دو آدمی شــبیه هم نیســتند .من
فکر میکنم انســان باید بیشتر ساعات زندگیاش در �ال
خوشــی ،لــذت و اســتفاده از داشــتههایش باشــد .مــن و
همسرم همیشه سعی کردهایم پس از بح�ها به سرعت
به �ال آرام و خوشــی کــه در درون خودمان داریم برگردیم.
من �تی در محی� کار هم همینطور هستم.

���ر وارد ������ ����؟

دوم شــروع فعالیت شرکت
نمیگویم از روز اول؛ ولی از روز ِ
ـلطانی
ـ
س
دکتر
ـای
ـ
ق
آ
ام.
ـته
تینکســت بــا آن همــکاری داشـ
ِ
دلگشــا به مح� شــروع بــه کار در تی نکســت از من برای
مصا�بــه دعوت کردند که از همــان ابتدا ارتباط خوبی بین
مــا برقــرار شــد و مــن کارم را شــروع کــردم .اول قــراردادم بــا
هلدینگ بود تا اینکه شرکت �بت شد و بعد با تینکست
قرارداد بستم.
����ی��ن را ��� ���� ��دها��؟!

این موها در آسیاب سفید نشده است!(میخندد) سفید
ً
شــدن موهایم ژنتیکی اســت .من دقیقا به پــدرم رفتهام و
شاید به اندازه چهار ،پن� سال زودتر از ایشان موهایم دارد
سفید میشود.
���� از �� ز���� ����ی��ن ��وع �� ���� ��ن ��د؟

اواخــر دبیرســتان �ــدود  ۴۰-۳۰تــا موی ســفید داشــتم که
میتوانســتم آنها را تــک تک بشــمارم؛ بین  ۲۰تا  ۲5ســالگی
پنجاه درصد موهایم ســفید شــده بود و دیگــر جو گندمی
واقعی بود� .ا� هم نود درصد موهایم سفید است.
���و�� ���ا���ا�� ����ی��ن را ر�� ����؟

هرگز .خــودم بــا آن اوکی بــودم و بعدتــر دیدم همســرم هم
دوستش دارد.
�� ������ن ���ر آ��� ����؟

ً
من تقریبا در یک نگاه عاشق شدم .داستان رسیدن من و
همسرم به هم کمی عجیب و غریب است و بیشتر شبیه
معجزه است.
آن ��� در ���ه اول ����� و در ��� ا���ق ا���د؟

این ماجرا نیاز به یک مقدمه کوچک دارد .من بعد از اینکه
مدرک زبانم را از م�سسه زبانهای خارجی ایران و استرالیا
گرفتم؛ از ســوی همان موسســه دعوت به تدریس شــدم.

ً
صرفــا با انگیزه اینکه زبان انگلیســی یادم نرود یک کالس
در هفته در شــعبه ولیعصر گرفتم .یک روز از شــعبه ونک
زنگ زدند و گفتند یکی از مدرسها نمیتواند بیاید ،آیا شما
میتوانید این جلســه جایش را پر کنید؟ من قبول کردم و
آن یک جلسه را تدریس کردم.
هفته بعد زنگ زدند و گفتند مدرس ما تا آخر ترم نمیتواند
بیاید و شما اگر بیایید کالس را بگیرید خیلی عالی میشود.
مــن هــم پذیرفتم و رفتم؛ آنجا بود که همســرم را در کالس
دیدم و از �اهر ،شــخصیت و برخورد ایشــان خیلی خوشم
آمــد .اما ایشــان ســه ،چهار جلســه باقی مانده تا آخــر ترم را
نیامــد .من هر جلســه منت�ر بودم او را بب�نــم؛ تا اینکه روز
امتحــان پایــان تــرم آمــد .پــس از امتحــان تــک تــک ب�هها
ورقههایشــان را میدادنــد و میرفتنــد .همســرم آخریــن
نفــری بــود کــه برگــهاش را آورد و مــن مانــدم و دختــری کــه
بهش عالقهمند شــده بودم .ایشان به من گفت من یکی
دو جلســه م�موریت بودم و یک جلســه هم مری� بودم و
نتوانستم بیایم و اگر من را پاس کنید من کالس را ترم بعد
ً
بــا همیــن گروه ادامــه میدهم .من گفتم شــما �تما پاس
میشــوی و خیالت را�ت باشــد و توصیه کردم بین دو ترم
درسهای گذشــته را مرور کند .کالسهای موسســه ایران
و اســترالیا دوربینهایی دارد که شــما نمیتوانید �تی یک
صحبــت خــارج از عرف کنید .من داشــتم پیش خودم فکر

اﮔﺮ ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ً

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد
و آدم ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ

��� ��� ��ا��� ���� ��ز�� ����؟

ً
برای امسال قطعا برنامهای نداریم ولی داریم فکر میکنیم
که شاید سال بعد برای ب�هدار شدن مناسب باشد.
��� ��ا�� و ��ادر �����؟

میکــردم کــه دوربین کالس مزا�م اســت و مــن نمیتوانم
�تی یک کلمه شخصی با ایشان صحبت کنم .به هر �ال
خدا�اف�ــی کردیــم و ایشــان رفــت و مــن پــس از تحویــل
آنچــه کــه باید به آموزشــگاه میدادم ،ســری� آمــدم جلوی
م�سســه و دوباره به ایشــان رســیدم و گفتم نگران نباش
و هر ســ�الی هم داشــته باشی میتوانی بپرسی و فق� برای
ترم بعدت آماده باش.
آنجــا هــم �ــس کــردم نمیشــود هیــ� صحبــت شــخصی
کنیــم ،چــون مدرسهــا و زبانآموزهــای دیگــر هــم آنجــا
بودنــد و رفت و آمد داشــتند .فــردای آن روز مــن ورقهها را
تصحیــ� کــردم و همــه نمــرات را هم یک خــرده با� بــردم تا
ایشــان هــم نمــره خوبــی بگیــرد و بعــد ورقههــا و نمرهها را
برای م�سســه فرســتادم .چند روز بعد من ساعت هشت
با اســتاد راهنمای دوره کارشناســی ارشدم جلسه داشتم.
صبــ� زودتر رفتم تا نزدیک دانشــگاه جای پــارک پیدا کنم.
فکر کنم ساعت هفت پارک کردم و داشتم وارد دانشکده
مدیریــت میشــدم که یکهــو دیدم از دور یک چهره آشــنا
دارد میآیــد .دیــدم همــان خانمی اســت کــه در کالس زبان
بــه ایشــان عالقهمند شــدم .ایشــان هــم متوجه من شــد

و قدمزنان به هم رســیدیم .او به شــکل معجزهآســایی آن
ً
روز بــه اشــتباه بــه دانشــگاه آمــده بــود� .اهــرا یکــی دو روز
قبل پیامکی از دوســتش میگیرد که جلســه دفاع من روز
چهارشــنبه ساعت  1٠صب� است ،در �الیکه پیام را پشت
فرمــان اشــتباه میخواند و فکــر میکند چهارشــنبه هفت
صبــ� اســت و یــک هفتــه زودتــر هــم بــه دانشــگاه میآید.
همینکــه متوجــه میشــود روز و ســاعت را اشــتباه آمــده،
تصمیم میگیرد از دانشــکده خارج شــود کــه همزمان من
وارد دانشــکده میشــوم و آنجــا بــا هــم برخــورد میکنیــم.
کمــی گــ� زدیــم و راجــ� بــه نمرههــا صحبــت کردیــم و بعد
شــمارههایمان را رد و بــدل کردیــم و مــن گفتم هر ســوالی
داشــتی میتوانی از من بپرسی تا برای ترم بعد آماده باشی.
از آنجا ارتباط من با همسرم آرام آرام شروع شد.
و ��� و��� ���ره را داد�� و ������ �وی ��ا ��د��؟!

بله من توی اوج بودم .بعد از آن یک اتفاق دیگر هم افتاد.
بعداز�هر همان روز من یک پیام انگلیسی به ایشان دادم
بــا این م�مــون که خیلی از دیدنت خوشــحال شــدم و باز
هم میگویم اگر هر سوالی برایت پیش آمد از خودم بپرس،

ً
که �اهرا آن لح�ه داشــتند در شــرکت تولد همکارشــان را
برگزار میکردند که همسرم به اشتباه سه تا قلب برای من
فرســتاد و من خیلی خوشــحال شــدم ،در �الیکه ایشــان
بــه همــکارش میگویــد »الهــه خدا بگــم چــهکارت کنه من
ســه تــا قلــب فرســتادم برای ایــن پســره« و همــکارش هم
ً
میگوید اصال مهم نیست امروز همه هر کاری که دلشان
میخواهد میکنند .به هر صورت ارتباط ما ادامه پیدا کرد و
ً
ما �دودا یک ســال بعد با هم عقد کردیم و به فاصله یک
ماه بعد عروسی گرفتیم.

ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﻟﻬﻪ ﺧﺪا
ﺑﮕﻢ ﭼﻪﮐﺎرت ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺴﺮه«

مــن یــک بردار دارم که دو و نیم ســال بزرگتر از من اســت و
ً
یک خواهر که �دودا دو و نیم ســال از من کوچکتر است.
جالب است که همسرم هم دقیقا همین شرای� را دارد.
�� ��� ��ر�ــ� از ���� ���ت �ــ��� �� ������� .
���� ����ه��ن وا��� ا���ن ��دها��؟

ً

قطعا.

���و�ــ� ���ا�ــ��� از ����� �ــ� �ــ� ��س ����� و
�ــ�� �� ��ی او �ــ� ��س ر���� و آ��� �� ���ــ���ن آ���
���� ���� ����؟

من هی�وقت با ایشــان در ارتباط نبودم .اما پیشــنهادتان
جالــب بــود و شــاید �زم باشــد یــک تشــکری از ایشــان
بکنم(می خندد).
در ����ن ا�� ����� ���� ����ه ا�� ��������.

ݣݣبه اعتقاد من مســائل ،مشــکالت و دردهایی که در بیرون
وجود دارند را به درونمان راه ندهیم و خودمان را از درون
دچار ســر درد نکنیم .باید مســائل و مشــکالت را بب�نیم و
تالش کنیم �لشــان کنیم .ولــی از درون آرامش خودمان
را �فــ� کنیــم؛ چــون بــا �ف� ایــن آرامــش میتوانیــم بهتر
تصمیم بگیریم و از پس مشکالت بر بیاییم.
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��ادر��ن ����� ��ا�� �� �ــ�� �� �وز �� آ���
��ر����؟

اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ

�����������د���ن:

عا�ق

�ود�ان
با���

ﻋﻠﻤﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ
ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺑﺎ ﮐﺴــﯽ ﺑــﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﺮﺳــﯿﺪ اول ﺑﺎﯾــﺪ از ﻣﺴــﯿﺮی
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او دوﺳﺖ دارد
و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

خــارج .گفتــم من اگر بروم و برگــردم چی؟ گفت نه ،اگر
رفتــی دیگــر تمام .به 1٠روز نکشــید که مــا عقد کردیم
و بعــد یــک عروســی خیلــی جم� و جــور گرفتیــم .پدر
خانمم یک اتاق در ساختمانشــان داشــتند که من
رفتــم آنجــا دامــاد ســر خانه شــدم .بعــد مــن از بانک
وام گرفتــم و بــه همــراه هم یــک خانه در یوســ�آباد
ً
خریدیــم و ا�ن تقریبا  ٤٤-٤3ســال اســت که داریم با
هم زندگی میکنیم.

خیــر .چیزی نمیگفــت .من فردای آن روز به مدرســه
رفتم و گفتم ببخشــید شما دیروز کجا بودید؟ گفت
به شما هم باید توضی� بدهم؟ گفتم رفتهاید خرید؟
گفت بله .گفتم دســتتان را بب�نم؟ گفت برای چی؟
گفتــم همینطوری .نگاه کردم و دیدم توی دســتش
�لقه نیســت .گفتم انشــاءا� که برای عروســی به
خرید نرفته بودید؟ گفت به شما ربطی دارد؟ گفتم نه
به من ربطی ندارد ولی میخواستم بب�نم چرا به خرید
رفتهایــد؟ آن روز هــم گذشــت و مــن مــدام عالقــهام
داشــت بیشــتر میشــد ،تــا اینکــه یــک روز ایشــان
در ســرویس اتوبــوس نشســت مــن رفتــم بغلــش
نشســتم .قبلش هم یک بلیت بختآزمایی خریده
بودم که آن را نص� کردم و به خانم اسفندیاری دادم
و گفتــم این خدمت شــما باشــد تا اگر برنده شــدیم
بــا هــم شــریک شــویم .گفــت مــن نمیخواهــم .بعد
خواهــش کــردم کــه بلیــت را بگیــرد که ایشــان گفت
آقا شــما دارید مزا�م میشــوید .گفتم نه به خدا من
مزا�م نمیشــوم! خالصــه به زور بلیــت بختآزمایی
را بــه ایشــان دادم کــه البته ما برنده نشــدیم .کم کم
دیدم من دلم رفته و این خانم را دوســت دارم .رفتم
این موضوع را به برادرم گفتم که برادرم گفت تو مگر
نمیخواهی بروی؟ گفتم با خودم میبرمش .گفت تو
خــودت داری مــیروی درس بخوانی ،اگــر این خانم با
تــو بیاید از پس هزینهها چطور بر میآیی؟ بعد گفت
رضا ول کن پشــیمان میشــوی ،اما من گفتم برویم
خواســتگاری .گفت بگذار به بابا بگویم که من گفتم
اول من و تو برویم .برادرم به خانم اسفندیاری گفت
ً
و ایشــان گفت مــن نمیخواهم ازدواج کنــم و ضمنا
ً
من خارج برو نیستم .ا�تما� رویش نمیشد بگوید
من از این آدم پررو خوشم نمیآید! خالصه موافقت
کردنــد و مــا رفتیــم با پــدر و مــادرم خانم اســفندیاری
صحبت کردم که آنها گفتند شما با خانواده تشری�
بیاورید خواســتگاری .من خوشحال شدم و رفتم به
مــادر و پــدرم گفتم .پدرم مخالفت کــرد و گفت تو برو
خــارج بعد بیــا ازدواج کن اما مادرم گفــت رضا ازدواج
کند و بماند چون مادرم دوســت داشــت من بمانم.
خالصــه من بــه همراه مادرم و بــرادر بزرگترم که مدیر
مدرســه بود بــه خواســتگاری رفتم و بلــه را گرفتیم و
تمام!

هی�ــی .من بع�ــی وقتها در خانه شــادتر از بیرون
هستم چون من به مس�ولیت اجتماعی اعتقاد دارم.
من در مقابل مردم و خانوادهام مس�ول هستم .من
ً
وقتــی در خانــه را میزنــم او� بــه خودم ت��یــد میکنم
کــه با لبخنــد وارد شــو .وقتی بــه خانه مــیروم لبخند
میزنم .اگر نوهام در خانه باشد بهش میگویم پسرم
یک آهنگ بگذار و بعد من و نوهام با هم میرقصیم.
دختــرم هــم بع�ــی وقتهــا میآیــد و ســه نفــری
میرقصیــم .مــن وقتــی میتوانم شادشــان کنــم چرا
نارا�تشــان کنــم؟ من �ق ندارم با رفتار نامناســب
ً
یا با لباس بدم باع� نارا�تی چشم شما شوم .اصال
�ق ندارم.

�� �ــ� �� �����ــ�ن �ــ� ازدواج �� �ــ�� ر����
داد��؟ ا���ن �� از ��� ��ش��ن آ��ه ��د؟

��� آ��ه �� ����اده��ن از د�ــ� ��� ����
����؟

بلــه خوشــش آمــده بــود ولــی از
پررویی من یک مقدار عصبانی
بــود .من ســید هســتم و مادر
ً
خانمــم هــم گفــت مــن اتفاقــا
خــواب دیــدهام کــه دختــرم را بــه یــک
ســید دادهام .یعنی ســید بودن ما هــم اینجا به درد
خورد.
���ج �� ��؟

ما نامزد کردیم و من به خانمم گفتم بیا برویم خارج
کــه گفــت من نمیآیم! گفتــم ای بابا بیــا برویم ،گفت
مــن نمیآیم .اگر میخواهی نامــزدی را به هم بزن برو

����� ��� دا���؟

یک پسر و یک دختر دارم .پسرم  ٤2ساله است که در
آلمان زندگی میکند .با یک دختر آلمانی ازدواج کرده
و یک پســر دارد .دخترم هم  38-3٧ســالش است و
در ایران زندگی میکند و یک پسر گل هم دارد.
���ز �� ���ن �و��� ����� و �� ��ل ��د��ن
���و���ی را دا���؟

بلــه دارم .مــن اعتقادم این اســت کــه آدم باید بتواند
�ــرف خــودش را بزند .بایــد نقاد و انتقادپذیر باشــد.
بایــد بتوانــد �رف بزند ولی بلد باشــد چه �رفی بزند.
چــه کلمات و چه جمالتی را کی ،کجا و برای چه کســی
به کار ببرد .اگر اینها را بلد باشید یک ارتباط مناسب
برقرار میشود.
���و�� ������ها��؟

هی�وقت.

آ��ی د���ن ���ون �� آ��ی د���ن د�ون ���� ���ر
����وت ا��؟

ً
بلــه .م�ــال دو ،ســه بــار بــه موبایل مــن زنــگ میزنند
و مــن نمیتوانــم جــواب بدهــم .بعــد وقتــی جــواب
میدهم میگویند چــرا جواب نمیدهی؟ میگویند ما
ً
نگران هســتیم .میگویــم نگران نباشــید .اصو� یک
تفاوتهایــی بیــن مــن و همســرم یــا مــن و دیگــران
وجــود دارد کــه مــا بایــد ایــن تفاوتهــا را بپذیریــم.
مــا نمیتوانیــم همدیگــر را مجبــور کنیــم کــه عقایــد
همدیگر را بپذیریم بلکه باید تفاوت بین همدیگر را
پذیرا باشیم تا تفاهم ایجاد شود.

����� ���ــ� �� ا�ــ� ����ــ� و ا���ام �ــ� ����� و
���� ��� ����� ر���؟

ارتباطــات م��ــر زمانــی بهوجــود میآیــد کــه مــن
مخاطبشناســی داشــته باشــم؛ �ــا� مخاطب من
یــا میتواند شــما باشــید بهعنــوان یک همــکار ،یک
خبرنگار و یک دوست اجتماعی ،یا میتواند همسر،
فرزند ،پدر یا هر کسی دیگر باشد .آن موق� میتوانم
ارتباط درستی برقرار کنم .علمای ارتباطات میگویند
اگــر قرار اســت با کســی بــه تفاهم برســید اول باید از
مسیری �رکت کنید که او دوست دارد و بعد مسیر
خودتــان را بگویید .فرض کنید ما میخواهیم با هم
به شــمال برویم و شــما عالقهمند هســتید از جاده
چالوس بروید ولی من عالقهمندم از فیروزکوه بروم.
نمیگویم آخر جاده چالوس چیست؟ میگویم جاده
ً
چالوس خیلی قشنگ است و واقعا آدم لذت میبرد
ولــی چون ما میخواهیم برویم ســاری ،به ن�ر من از
فیروزکوه برویم بهتر است.
در وا�� ��� �� آدم�� ������د ��د���؟

بله .اول چیزی که در ن�ر آدمهاست را ت�یید میکنم
و بعــد به آنها پیشــنهاد میدهم .پــس راه به تفاهم
رسیدن شما با یک شخ� دیگر این است که شما
اول او را بشناسید.
ا�� ��ار ��د �� ��رت آدم �� ا�� د��� ���آ����
و �� ���ان �� ����ه ��د���� ،ام ���ان �� ����ه را
ا����ب ����د��؟

کبوتــر را انتخــاب میکــردم .ضمــن اینکــه مــن پرواز
کــردن را هــم دوســت دارم .مــن خیلــی وقتهــا در
خــواب پــرواز میکــردم .یعنــی خــواب میدیــدم دارم
پرواز میکنم.
ا�� ��ی ���ت آدم ��د�� آ�� و���� ������
��� را ������؟

ً
من عاشــق سیب هستم .مت�سفانه �تما وسوسه
میشدم.
�� ز��ن���� ����� ������؟

وقتی آدمهایی را میبینم که زیاد نارا�ت هســتند و
غر میزنند .میدانید چرا؟ دلم میســوزد برایشــان.
چرا بایــد آدم اینقدر غصه بخورد؟ چرا باید غر بزند؟
من همیشه میگویم مســ�له "چرا؟" را کنار بگذارید
و اگــر اتفاقی افتاده اســت بگویید "چگونــه؟" و آن را
�لش کنید.
در ����ن ا�� ������ ��� �� دو�� دا��� ��
آن ��دا��� ��د ��������.

مــن از دوســتانی کــه مصا�بــه را میخواننــد
خواهش میکنم که خودشــان را دوســت داشــته
باشــند و برای خودشــان ارزش قائل باشند� .الم
به خود و آزاردهنده خودشان نباشند بلکه عاشق
خودشــان باشند .برای موفق شــدن به خودشان
کمــک کننــد و یادشــان باشــد کــه ایــن خودشــان
هســتند که میتوانند به خودشان کمک کنند .به
قــول مجتبــی کاشــانی "خویــش را باور کــن ،منت�ر
کســی نباش" .خودت میتوانی بلند شــوی .شــاد،
پرانــرژی ،پــر توان ،پهلــوان و قهرمــان از ن�ر فکر و
اندیشه باشید.

G R E A T

O U R

�و�ا اس�ود�و ک�است؟

نونــا اســتودیو محــل تولــد کســب و کارهــای
هلدینــگ اســت .نونــا در گام اول ف�ــای کار
اشــترا�ی بــرای پایلــوت محصــو�ت و خدمــات
در بــازار اولیــه را در اختیــار کســب و کارهــا قــرار
میدهــد .نونــا اســتودیو امــکان بهــره بــرداری از
زیرســاختهای موجود هلدینگ فاخر هم�ون
منتورینــگ ،مشــاوره ،فنــاوری اطالعــات ،مالی و
برندینگ را ایجاد کردهاست.
در ف�ــای موجــود هریــک از تیمهــا بــا ��ــور و
فعالیــت در کنــار هــم امــکان ایجــاد هــم افزایی،
تسری� رشد ،توسعه و بهره مندی از آموختههای
یکدیگر را خواهند داشت.
برای نامگذاری نونا از الهه نونا در یونان باستان
الهــام گرفتــه شــده اســت .در اســاطیر یونــان،
و�یفهی تعیین سرنوشت افراد بر عهدهی سه
الهه بود .آن ها مشــخ� میکردند که یک زن یا
مرد چه مدتی در زندگی دیگری باقی بماند.
در گذر زمان ،تصویر این سه الهه از ن�ر یونانیان
گســترش یافــت .برای م�ــال ،هومر در ُس ـر ݤایش
ایلیاد و اودیسه ،از آن ها به عنوان نیرویی وا�د
و متولیــان ارادهی بیبدیــل خدایــان یــاد کــرده
اســت .شــاعران دیگری نیز وجود داشــتند که از
آنهــا به عنــوان خدایــان زنی یــاد میکننــد که در
تولد کودکان ��ور داشــته و سرنوشت
هنگام ِ
ِ
آنهــا را رقــم میزدنــد .گروهــی دیگر امــا ،آن ها را
مس�وول تعیین طول عمر بشر میدانستند.
در این میان ،رومیها تعری� دیگری از آنها ارائه
دادهانــد و آنــان را پارســه  Parcaeنامیدهانــد .بــه
معنای کســانی که به بــاروری و فرزند آوری کمک
میکننــد .در فرهنــگ رومیهــا ،ایــن ســه الهه با
اســامی نونــا ِ ،Nonaدکیومــا  Decumaو مورتــا
 Mortaشــناخته میشــوند .نونــا و دکیومــا در
اصل ،الههی زایمان بودهاند .شاید نام مورتا تنها
به پیروی از تفکر یونانی و برای تکمیل افسانهی
ســه الهه به اســامی نونــا و دکیوما افزوده شــده
باشد .چنان که گفته شد ،در اساطیر رومی ،نونا
 Nonaیکی خدایان زن سه گانهی پارسه و الههی
بــاروری بوده اســت .نام نونــا در فرهنگ رومیها
به معنای »نهمین« بوده و به مدت بارداری زنان
و تولــد فرزندان آن ها در ماه نهم اشــاره داشــته
اســت .این نونا بود که زایش و ادامه ی �یات را
در کنترل خود داشــته و رشــتهی زندگی بشر را تا
بینهایت تنیده است.

۱۱
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ب���بادابسورت؟
ن ر ݥ ݥو ب ݥا ݥ� ر ݥفت ݥ
یز ݥنی ݥد ک ݥه �ݥی ݥه�ݥی ݥه ݥ ،ز ݥمی ݥ
ی ق ـ ݥد ݥم م ݥ
ی ر ݥنگ ݥ
ی ن ݥار ݥنج ݥ
ی صخر ݥ ݥهه ݥا ݥ
تصــ ݥور ݥ کنی ݥد ر ݥ ݥو ݥ
ن ݥو
ن ز ݥمی ݥ
ت سر ݥت ݥو ݥ
یکن ݥه ݥ ،ر ݥ ݥو ک ݥه بر ݥ گر ݥ ݥدوݥنی ݥد ݥ ،پش ݥ
ن چک ݥه م ݥ
یش ݥا ݥ
ی سنگ ݥ
ب ݥاز ݥ بل ݥور ݥه ݥا ݥ
آݥ ݥ
ن �ݥی ݥه�ݥی ݥه
ی تنه ݥا ݥدر ݥ س ݥه کش ݥور ݥ تر ݥکی ݥه ݥ،
ن جاݥی ݥ
فتر ݥ ݥ� ،ݥی ݥه�ݥی ݥه ز ݥر ݥ ݥد ݥ .مش ـاݥب ݥه چنی ݥ
ن طر ݥ ݥ
ی ݥا ݥو ݥ
ســبز ݥآݥبی ݥه ݥو کم ݥ
ی بر ݥی ـ ݥد ݥ .ب ݥا ݥد ݥا ݥ
� ت ݥا س ـ ݥار ݥ ݥ
ش کاݥفی ݥه فق ݥ
ی دݥی ݥدن ـ ݥ
آ ݥمر ݥیــک ݥا ݥو نی ݥوز ݥلنــ ݥد وݥجــ ݥو ݥد ݥد ݥار ݥ ݥه ݥ ،ݥام ـ ݥا شــم ݥا بر ݥ ݥا ݥ
ب
ن ر ݥ ݥو ݥد ݥار ݥن ݥد ݥ .یک ݥ
گ ݥ ،ب ݥو ݥو مز ݥ ݥه خ ݥودݥشــ ݥو ݥ
ی ک ݥه هر ݥ ک ݥد ݥا ݥم ر ݥن ݥ
بهاݥی ݥ
ت ݥد ݥو چشــم ݥه ݥد ݥار ݥ ݥه ب ݥا آ ݥ ݥ
ســ ݥور ݥ ݥ
ی
ی کوݥچک ݥ
ت ݥ ،ݥاســتخر ݥ آݥب ݥ
ب س ـ ݥور ݥ ݥ
ش ݥو شیر ݥینݥ!چشــم ݥه ش ـ ݥور ݥ ب ݥا ݥد ݥا ݥ
ی تر ݥ ݥ
شــو ِݥر ݥ شــ ݥور ݥ ݥو دݥیگر ݥ ݥ
ی
ی کمر ݥ ݥ،
ن ݥدر ݥدݥه ݥا ݥ
ی ݥدر ݥم ݥا ݥ
یش ݥه ݥو بر ݥ ݥا ݥ
ی اݥستف ݥا ݥد ݥه م ݥ
ب تن ݥ
ی آݥ ݥ
ن بر ݥ ݥا ݥ
ی تاݥبست ݥا ݥ
ت ک ݥه معم ݥو ݥ� ت ݥو ݥ
اݥس ݥ
ت ک ݥه ݥدر ݥ نز ݥدݥیک ݥ
ب س ݥور ݥ ݥ
ض پ ݥوســتی ݥه ݥ ،اݥم ݥا چشــم ݥه دݥیگر ݥ ب ݥا ݥد ݥا ݥ
ن ݥو اݥمر ݥ ݥا ݥ
م ݥ ،میگر ݥ ݥ
پ ݥا ݥ ،ر ݥوݥماݥتیســ ݥ
ی
تم ݥ
ش ک ݥه ݥاز ݥ صخر ݥ ݥهه ݥا نش ݥ
ی ر ݥنگ ݥ
ب ز ݥر ݥ ݥد ݥو ن ݥار ݥنج ݥ
ن چشم ݥه قر ݥ ݥار ݥ گر ݥفت ݥه ݥ ،ب ݥا آ ݥ ݥ
اݥی ݥ
یکن ݥه ݥ ،اݥکسی ݥد
ت اݥنگیز ݥ
ی شــگف ݥ
ن مجموݥع ݥه چشــم ݥهه ݥا ݥ
ی آݥر ݥ ݥه ݥ .ݥای ـ ݥ
نمـ ݥ
ن ر ݥ ݥو ݥاز ݥ قعــر ݥ صخر ݥ ݥهه ـ ݥا ب ـ ݥه ز ݥمی ـ ݥ
آݥهــ ݥ
ت ݥدر ݥ مر ݥز ݥ می ݥا ݥ
ب س ـ ݥور ݥ ݥ
ن بع ݥد ݥاز ݥ ک ݥو ݥه دݥم ݥاوݥن ݥد هســتن ݥد ݥ .ب ـ ݥا ݥد آݥ ݥ
ی اݥیر ݥ ݥا ݥ
ی مل ـ ݥ
ن اݥ�ــر ݥ طبیع ݥ
ݥدوݥمیــ ݥ
ن
ط کیاݥسر ݥ
ن نق ݥا ݥ
ن ݥو ز ݥیباݥتر ݥی ݥ
بتر ݥی ݥ
ی ݥاز ݥ محب ݥو ݥ
به ݥا یک ݥ
ن ب ݥا ݥد ݥا ݥ
ی قر ݥ ݥار ݥ گر ݥفت ݥه ݥو اݥی ݥ
ن ݥو س ݥار ݥ ݥ
سمن ݥا ݥ
یشوݥن ݥد ݥ.
بم ݥ
محس ݥو ݥ
ن پش ݥ
ش چه ݥار ݥ ݥداݥنگ ݥه ݥ ،دݥهست ݥا ݥ
ی ݥ ،بخ ݥ
ن س ݥار ݥ ݥ
ب شهر ݥست ݥا ݥ
ن ݥ ،جن ݥو ݥ
ن م ݥاز ݥن ݥدر ݥ ݥا ݥ
س ݥ :اݥست ݥا ݥ
آݥ ݥدر ݥ ݥ
ت
ل خ ݥواݥستݥ.
ت ݥو م ݥا ݥ
ی ݥار ݥوݥس ݥ
ل ر ݥوݥستاݥه ݥا ݥ
ت ݥ� ،دݥفاݥص ݥ
ی س ݥور ݥ ݥ
ک ݥو ݥه ݥ ،ر ݥوݥست ݥا ݥ

در�ش� اب�ی
�� ذ�ن �ا�

دکتــر هــاوارد ،سرپرســت یــک کلی�یک اســت کــه کار
آن پــا� کــردن خاطراتــی اســت کــه آدمهــا دوســت
ندارنــد آنها را بیاد بیاورند .کلی�یکی که اغلب زوجها
ً
خصوصــا در روزهای نزدیک به ولنتاین به آن میآیند
تــا خاطرات بدی که از هم در ذهــن دارند را پا� کنند.
روش کار ایــن اســت که مــکان خاطرات مــورد ن�ر به
صورت لکههای روشنی روی مغز شناسایی میشود
و سپس آن لکههای نور محو میشوند .کلمنتاین و
جوئــل ،قهرمانهای فیلــم ،آگاهانه تصمیم میگیرند
خاطرات مشترکشان را پا� کنند؛ اما بعد از فراموشی
هم باز به ســمت هم کشــیده م�شــوند .جوئل جیم
کــری  Jim Carryو کلمانتیــن کیــت وینســلت Kate
 Winsletاز عجیبتریــن شــخصیتهای ســینمایی
در چندیــن ســال اخیر به شــمار میرونــد .یکی خیلی
معمولــی و دیگــری کمی خــل وچــل و غیرقابل پیش
بینی.
عجیــب بــودن شــخصیتهای اصلــی ،باع� شــده تا
رابطــهای هــم کــه بین آنها شــکل گرفتــه عجیب و کم
ن�یــر باشــد .در واقــ� همین موضوع باع� میشــود
جوئــل بــرای �فــ� خاطــرات خــوب و خــوش خــود بــا
کلمانتین تقال کند و ما به عنوان بی�نده ،به تماشای
ادامــه اتفاقــات ترغیــب شــویم .فیلــم دربــاره روابــ�
انســانی و ارزش رابطههــا صحبــت میکنــد و میگوید
بههی�وجــه نمیتوان از اوقات خــوش رابطهها� ،تی
آنهایــی کــه فرجــام خوبــی ندارنــد ،گذشــت و اینکــه
انســانها تنهــا زمانی که رواب�شــان در �ــال نابودی

سفر کجا بریم

اســت ،بــه ارزش آنهــا پــی میبرنــد .درخشــش ابــدی
یــک ذهــن پــا� محصــول ســال  ۲۰۰۴میــالدی در ژانــر
رمانتیک علمی-تخیلی از آمریکاست.
فیلمنامه آن را چارلی کافمن نوشته و میشل گوندری
آن را کارگردانی کردهاســت .در این فیلم ،مجموعهای
از ســتارگان ســینما هم�ــون »جیــم کــری«» ،کیــت
وینسلت«» ،کیرســتن دانست«» ،مارک روفالو«» ،تام
ویلکی�ســون«» ،الیجــاه وود«» ،جین آدامز« و »دیوید
کــراس« بــازی کردهانــد .فیلــم درخشــش ابــدی یــک
ذهــن پــا� ،فیلمنامــه محکــم و پی�یــدهای دارد و با
توجه به زمینههایی که داســتان در اختیار نویســنده

قرار داده اســت به طور پی در پی ســطوح کشمکش
ً
خود را تغییر میدهد .دائما از ذهن شــخصیت اصلی
به جهان بیرون جابهجا میشــود .این فیلم از سوی
بســیاری از جشــنوارهها ،مراســم فرهنگی ،انجمنها
و موسســات تحســین شــده و جوایــز زیــادی کســب
کردهاست.
دریافــت جایــزه اســکار بهتریــن فیلمنامــه اصلــی/
غیراقتباســی در ســال  ۲۰۰5میــالدی یکــی از ایــن
جوایــز اســت� .ــا� کــه در �ــال و هــواي ولنتایــن و
سپندارمذگان هستیم دیدن این فیلم خالی از لط�
نیست.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
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�ازده کو�و�و
ݢ ݢشازده کوچولو به فرانسوی Le Petit Princeنام داستانی به قلم آنتوان دوسنت اگزوپری
است که اولین بار در سال  ۱۹۴۳من�شر شد .شازده کوچولو از معروفترین داستانها
و ســومین داســتان پرفــروش قرن بیســتم در جهان اســت .این کتــاب پرفروشترین
کتــاب تــک مجلــد جهــان در تمــام طــول تاریــ� اســت .کتــاب شــازده کوچولــو »خوانده
شدهترین« و »ترجمه شدهترین« کتاب فرانسویزبان جهان است .از این کتاب به طور
متوس� سالی  ۱میلیون نسخه در جهان به فروش میرسد .این
کتاب در سال  ۲۰۰۷نیز به عنوان کتاب سال فرانسه برگزیده شد.
در ایــن داســتان اگزوپــری بــه شــیوهای سورئالیســتی بــه بیــان
فلســفه خود از دوســت داشــتن و عشــق و هســتی میپردازد .او
در ایــن داســتان از دیــدگاه یک کودک که از ســیارهای به نــام ب۶۱۲
آمده ،پرسشــگر سوا�ت بسیاری از آدمها وکارهای آنها است .این

ا�ــر بــه بیــش از  ۱5۰زبان مختل� ترجمه شــده و مجمــوع فروش آن به زبانهــای مختل� از
دویســت میلیون نســخه گذشته اســت .ترجمه محمد قاضی و ا�مد شــاملو نیز در میان
ترجمــه هــای فارســی کتاب جــزو بهترینها هســتند .اگر قصد داریــد این کتاب کــم �جم را
بخوانیــد پیشــنهاد می کنیــم �تما ترجمه محمد قاضــی را بخوانید .ســال  ،۱۹۳5هواپیمای
ســنت اگزوپری ،که برای شکســتن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تالش میکرد ،در
صحــرای بــزرگ آفریقــا دچار نق� فنی شــد و به ناچار در همانجــا فرودآمد .همین
ســانحه دستمایه الهام شازده کوچولو شــد که در آن شخصیت قهرمان داستان،
خلبانــی بینــام پــس از فرود در بیابان با پســر کوچکی آشــنا
میشــود .پسرک به خلبان میگوید که از اخترکی دوردست
میآیــد و آنقــدر آنجــا زندگــی کرده کــه روزی تصمیــم میگیرد
بــرای ا�تشــاف اخترکهای دیگــر خانه را ترک کنــد .او همچنین
بــرای خلبــان از گل ســرخ محبوبش میگوید کــه دل در گرو عشــق او دارد،
از دیگــر اخترکهــا تعریــ� میکنــد و از روباهــی کــه او را این جــا ،روی زمین،
مالقات کرده است .خلبان و شازده چاهی را مییابند که آنها را از تشنگی نجات
میدهد اما در نهایت شازده کوچولو خلبان را در جریان تصمیم خود قرار میدهد
و میگوید تصمیم گرفته به خانهاش بازگردد.

�وش ک��ی���ت؟
همیشه پیروز میدان هستند ،خود را به را�تی در دل همه جا میکنند� ،رفشان خریدار دارد،
معتبــر هســتند و دیگران روی آنها �ســاب وی�های باز میکنند ،همیشــه جــواب قاطعانهای
در آســتین خــود دارنــد ،هنگامی کــه صحبت می کنند همه می�کوبشــان هســتند ،هی�گاه
�ــرف کــم نمیآورنــد و در یک جملــه کالم آنها عصای معجزهگر آنهاســت .این افراد از ســیاره
دیگــری نیامدهاند ،بلکه انســانی هســتند هماننــد ما با این تفاوت که هــوش کالمی تقویت
شدهای دارند .اگر بخواهیم از تعری� های آ�ادمیک و خشک ،کمی فاصله بگیریم و هوش
کالمــی( )Verbal/Linguistic Intelligenceرا بــا زبــان ســاده تعریــ� کنیــم ،میتوانیم بگوییم
هوش کالمی یعنی چطور از کالم خود استفاده کنیم تا در هر شرایطی مفاهیم مختل� را بهتر
منتقل کنیم و ا�رگذارتر باشــیم؛ خواه در صحبت کردن با دیگران باشــیم ،خواه در نوشــتن
کلمــات .واژههــا و عبارت ها آجرهایی هســتند که عمــارت هوش کالمی را میســازند .ما برای
اینکه هوش کالمی خوبی داشته باشیم ،ناگزیر هستیم تا از واژهها و عبارات استفاده کنیم.
اصل و اساس هوش کالمی را کلمات و عبارات تشکیل میدهند و این کلمات و عبارات هم
در دســترس همگان قرار دارند؛ اما چرا همه افراد از هوش کالمی خوبی برخوردار نیســتند؟
بــرای جــواب به این ســوال اجازه بدهید م�ال آجر و عمــارت را بزنیم .مصال� در خدمت همه
معمــاران قرار دارند؛ اما همه ســاختمانهایی که ســاخته میشــوند از یــک کیفیت و زیبایی
برخوردار نیســتند .این هنر معمار و طراح اســت که زیبایی یک خانه را رقم میزند .در هوش
کالمی نیز این چنین است .همه افراد به یک میزان هنر بکارگیری از کلمات را ندارند .کلمات
در اختیار همگان اســت اما این هنر ماســت که آنها را چطور بکار ببندیم تا ا�رگذارتر باشــند.
برخی از مناب� آ�ادمیک مانند آقای هوارد گاردنر (اولین فردی که هوش کالمی زبانی را معرفی
میکند) مولفه های هوش کالمی را منحصر به چهار م�لفه زیر می دانند:
معنا شناسی واژگان :اینکه هر کلمه در موقعیتهای مختل� چه معنایی میدهد.
آوا شناســی :اینکــه در هنــگام صحبت کردن یا نوشــتن ،به موزون بــودن کلمات ،آهنگی که
کنار هم میسازند و… توجه شود.
قواعــد و دســتور زبــان :اینکــه کلمات چگونــه در کنار هم قــرار بگیرند و یا به عبارت ســاده تر
مهارت جمله سازی
کاربرد واژه ها :توجه به اینکه هر کلمه در �وزههای مختل� میتواند معانی متفاوتی از خود
نشان دهد.

F A M I L Y

G R E A T

O U R

در سوگس�اوش
علی �ابتیان-آن�ه میخوانید دلنوشــتهی علی �ابتیان اســت در ســوگ رفیقی  ۲۰ســاله به نام
ســیاوش .آخرین دیدار به درخواست اوســت و فردای آن ،ســیاوش برای همیشه دنیایش را
عوض میکند و خاموش میشود .یادش گرامی.
هنوز همانجارویسکویدانشکدهتورامیبینم،هیجدهساله،همساز خالقیبهدستداری،
چرمی مخدوش.
با همان کی� ِ
آقا شما هم تار میزنید؟بله ،چطور ؟منم تار میزنم.نمیدانم بعد از این همه ســال من از کدام میزان باید بنوازم؟ �والی همین هوا بود که تو را
در پسکوچههای »فرشته« جایی میان زمین و آسمان ،جا گذاشتم.
من به قعر چاهی هزاران ساله به سودای روزی روشن شتافتم.
تو اما آسمانت را ...
همان یک ک� دست آسمان پر ستارهات را واننهادی...
عمق بودن بود .
میان ما فاصله در
ِ
من از هراس عقل میگفتم ،تو از هیجان تکیه بر نت فا
من �جم روزمرگی را چنان برده ای میپاییدم
تو اما در کش� راز یک لحن تازه از دهان ساز جدیدت بودی
�ال تو را خریدارم ،کهنه رفیق.
ِ
هزار هزار سال به اشتباه آمدهام .من اینجا جا ماندم
تو را میببنم رفیق روزهای بیقراری ،در بازار خاموش تجریش ...
همان صبحگاهی که بیخوابی ما را به هم رساند .رنجور از جور زمانه بودی؛ اما بودی.
همان که همیشه بود ...
هنوز پشــت همان شیشــههای عرق کرده طباخی میشــنوم صدایت را که از دلپذیری تجربه
جدیدت گفتی.
همدم رازهای مگو
باز کار خودت را کردی
رای خودت را �ا�م کردی
هر بار تو را خواندم به دیدار ،به بهانهای از جنس خودم� ،والهام دادی به آینده
تا تو خواستی ،به دیدار آمدی ،گویی به رسم خدا�اف�ی .
این رای من نبود ،ای کاش نه دیداری بود و نه رفتنی.
هنوز هم می نوشتی
هنوز هم مینواختی
»سیا« بگذار کمی از دردم بگویم ،مگر تو مرهم زخم هایم نبودی؟
من گیجم رفیق
اندوه تو غم فراق نیست
که باران را نمیتوان وصلی متصور بود.
به رسم خویشت�ت در جریان بودی و هستی
ز�ل ،همانگونه که روزی از چشمهای سر برکشیدی
اندوه تو غم فراق نیست
زمین فلسفههای چهل سالهی من است
اندوه تو
ِ
لرزیدن ِ
اندوه تو رنگ باختن تمام معاد�تی است که سالها در پی آن» ،تو« بودن را فراموش کردم
مانندت را کجا در یابم همسفر بیست ساله
زندگی بی تو صورت آبله خورده زن فسونکاری است که تا عمر دارد ،داغش میماند
التیام زخم تو را هی� مرهمی جز خودت نیست .
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دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماند� ،خیابان تابان غربی
پال�  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن۰۲۱-۸۸۶۷۸۲۲5 :

تینومــا باعبــور از مرا�ــل ســاخت ،ا�نــون در
مر�لــه پایلــوت آماده اســت تا در کنار شــما
باشــد  .بــا تینومــا شــما مــی توانیــد از طیــ�
گسترده ای از فروشگاهها ،خرید کنید و با تجربه خرید هوشمند بهترین استفاده را از زمان
خود داشته باشید.

�ا��وت����انس����ول
لجســتیک بــازار اینروزها در �ــال تحویل
محصــول ســه شــرکت خواهــر اســت.
محصــو�ت آمــاده شــده در ســه شــرکت
تــی نکســت ،تینوما و ایــدن در بهمن ماه بــه بهره برداری رســیده اند و در�ــال گذراندن دوره
پایلوت خود هســتند .شــواهد نشــان میدهد دوره پایلوت هر ســه محصول با موفقیت به
پایان خواهد رسید.

آقای جواد باقری
همکارعزیزمان در بخش
عملیات تینکست هم پدر
شدند .تولد مرسانای عزیز
مبارک است .امیدواریم
کنارعزیزانش بهترینها را
تجربه کند.

آقای بهنام بختیاری عزیز،
گرامی بخش نگهبانی
همکار
ِ
ساختمان فاخر ،پدر شدن
شما هم مبارک است.
برای آوین عزیز زندگی شاد
و سرشار از آرامش آرزو
میکنیم.

اس��اده از اب�ار�ای �����ابی
در ک���ل �راف�� و دا��ن �وای �ا� �و�ر است

ک�����ا��ب�س��زد�انس���انو ب�و���ان
تی�ا�س با جمعیت هالل ا�مر و تشکلهای مردم نهاد در امداد رسانی به مردم محجوب سیلزده
سیســتان و بلوچســتان همراه شد .تی�ا�س در مسیر کمکرسانی به آسیبدیدگان سیل جنوب
شــرق کشــور ،بــرای ارســال کمکهــا به صــورت رایــگان از طریــق نمایندگیهــای مرا�ز اســتانها ،به
هموطنان ســیلزده کم� کرده اســت .مدیران تی�ا�س امیدوار هســتند گوشــهای از مســ�ولیت
اجتماعی خود را در قبال مردم وارسته ایران زمین ادا کرده باشند.

